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THƯ NGỎ
Kính thưa Quý Công ty,
Trước hết, chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Công ty lời chào trân trọng và xin chúc Quý Công ty
đạt được nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh.
VDAC là tên giao dịch của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt, một công ty chuyên
cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về kiểm toán, kế toán, thuế và tư vấn.
VDAC được thành lập bởi đội ngũ Kiểm toán viên, thẩm định viên, chuyên gia tài chính và tư
vấn giàu kinh nghiệm đã và đang hoạt động trong ngành Kiểm toán và Tư vấn ngay từ những
ngày đầu khi những dịch vụ này mới được hình thành tại Việt Nam.
Hiện nay, VDAC đã xây dựng được đội ngũ hơn 30 chuyên viên chuyên nghiệp được đào tạo
trong nước và ở nhiều quốc gia khác nhau, trong đó: 30% đã được Bộ Tài chính cấp Chứng chỉ
Kiểm toán viên, Chứng chỉ Thẩm định viên về giá, 10% có bằng cấp quốc tế về kế toán và sau
đại học trong và ngoài nước, 100% có bằng cử nhân kinh tế, cử nhân luật và cử nhân ngoại ngữ
thuộc các chuyên ngành khác nhau. Trong quá trình hoạt động, đội ngũ chuyên viên chúng tôi
liên tục được đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp
cùng các kiến thức hỗ trợ về Pháp luật, Kinh tế, Kỹ thuật, Thị trường … để có khả năng đa dạng
hóa các loại hình dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
Từ những kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức đã đúc kết được qua quá trình làm việc, VDAC đã
xây dựng và đưa vào áp dụng qui trình và phương pháp kiểm toán, tư vấn phù hợp với các chuẩn
mực, tiêu chuẩn của Việt nam cũng như quốc tế.
Với việc hiểu biết sâu sắc về pháp luật kinh doanh tại Việt nam chúng tôi cung cấp các dịch vụ
hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nắm bắt kịp thời các quy
định pháp luật kinh doanh của Nhà nước Việt Nam trong quản lý doanh nghiệp. Chúng tôi cũng
góp phần tổ chức tốt hệ thống Kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán của doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp sao cho có nhiều thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất.
Đính kèm thư này là giới thiệu về VDAC, các dịch vụ cung cấp cũng như đội ngũ nhân sự và
kinh nghiệm của chúng tôi. Với tất cả lòng nhiệt thành, VDAC mong muốn được hợp tác và phát
triển lâu dài cùng Quý Công ty qua các dịch vụ của VDAC.
Kính chúc Quý Công ty không ngừng phát triển và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.
Xin trân trọng kính chào!
Giám đốc

VŨ TIẾN SỸ
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I.

GIỚI THIỆU
1. Tổng quan
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt (VDAC) là một trong những công ty kiểm toán
hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về kiểm toán, kế toán, thuế, tư
vấn, đào tạo cho tất cả các khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt
Nam.
Phương châm của VDAC là cung cấp nguồn lực tốt nhất và dịch vụ ưu tiên để đáp ứng
những yêu cầu cụ thể của khách hàng. VDAC đảm bảo khách hàng sẽ nhận được sự quan
tâm cao nhất và được đáp ứng tốt nhất mong muốn cũng như lợi ích của khách hàng.
VDAC đã và đang cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng, với nhiều loại hình doanh
nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực, từ những doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành nghề
thuộc các tập đoàn kinh tế Nhà nước, đến các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty cổ phần, các Công ty TNHH, các hợp đồng
hợp tác kinh doanh, các dự án quốc tế, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
Chất lượng dịch vụ do VDAC cung cấp cho khách hàng chính là nền tảng cho giá trị của
VDAC.
2. Tầm nhìn
Tầm nhìn dài hạn của VDAC là trở thành một trong những công ty cung cấp các dịch vụ
chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.
3. Sứ mạng
Sứ mạng của VDAC là cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp với chất
lượng và giá trị gia tăng cao nhất với chi phí hợp lý.
4. Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi của VDAC bao gồm tính chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ, đội ngũ
nhân sự với trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong thực tiễn, hê thống công
cụ, ứng dụng hành nghề hiện đại và mối quan hệ sâu rộng với các tố chức tài chính trong
và ngoài nước cũng như các cơ quan thuế địa phương.
5. Nguyên tắc hoạt động
Độc lập, tin cậy, hiệu quả, khách quan, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và bí mật kinh doanh
của khách hàng. Đạo đức nghề nghiệp, chất lượng dịch vụ và uy tín của khách hàng là
những tiêu chuẩn hàng đầu mà mỗi thành viên VDAC luôn tuân thủ.
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II.

DỊCH VỤ CUNG CẤP
1. Dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ có bảo đảm liên quan
VDAC cung cấp cho các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Nhà quản lý, các Bên đầu tư và các
Bên có liên quan khác sự đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin
về tài chính và phi tài chính, sự tuân thủ pháp luật và các thông tin phục vụ cho các quyết
định chiến lược thông qua các dịch vụ kiểm toán độc lập và các dịch vụ có bảo đảm khác.
Dịch vụ kiểm toán độc lập của chúng tôi tuân thủ các Chuẩn mực kiểm toán Việt nam và
các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế; Các Báo cáo tài chính được lập theo các Chuẩn mực kế
toán Việt nam và quốc tế hiện hành.
Các dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có bảo đảm của chúng tôi bao gồm:
 Kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định.
 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án.
 Kiểm toán hoạt động.
 Kiểm toán tuân thủ.
 Kiểm toán tỷ lệ nội địa hóa.
 Kiểm toán các thông tin Tài chính khác trên cơ sở thoả thuận trước.
 Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ, soát xét thông tin Tài chính.
 Kiểm toán bảng tính phân chia lợi nhuận; Kiểm toán Báo cáo tổng hợp các khoản
phải thu; Kiểm toán Báo cáo tài chính được lập theo các quy định về thuế nhằm
xác định thu nhập chịu thuế.
 Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ.
 Kiểm toán báo cáo quyết toán xây dựng cơ bản:
-

Tư vấn lập Báo cáo quyết toán vốn Đầu tư hoàn thành;
Kiểm toán xác định chi phí xây lắp, thiết bị đối với từng hạng mục công trình;
Kiểm toán chi phí toàn bộ dự án, công trình;
Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

2. Dịch vụ kế toán
Các dịch vụ về kế toán mà VDAC đang cung cấp rất đa dạng, tùy theo nhu cầu của doanh
nghiệp mà các dịch vụ VDAC cung cấp có thể bao gồm như sau:
 Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các
doanh nghiệp.
 Rà soát, phân tích, cải tổ bộ máy kế toán - tài chính đã có sẵn.
 Rà soát, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.
 Hướng dẫn lập chứng từ kế toán.
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 Hướng dẫn và thực hiện ghi chép sổ kế toán, hạch toán kế toán.
 Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo hợp nhất.
 Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán.
3. Dịch vụ về thuế
Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề
liên quan đến thuế, giải trình với các cơ quan thuế cũng như cam kết cung cấp các dịch vụ
mang lại lợi ích tối ưu cho doanh nghiệp, VDAC hiện đang cung cấp những dịch vụ liên
quan đến thuế, bao gồm:
 Xem xét các khoản thuế hiện tại trong mối liên hệ với thực tiễn kinh doanh, ngành
nghề kinh doanh và các mục tiêu trong kinh doanh của doanh nghiệp.
 Xem xét sự ảnh hưởng đến thuế của các kế hoạch phát triển kinh doanh, các dự án
kinh doanh của doanh nghiệp.
 Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp nhằm giảm thiểu các chi phí về thuế phù
hợp với mục tiêu của doanh nghiệp. Hướng dẫn và trợ giúp doanh nghiệp trong quá
trình triển khai thực hiện các giải pháp đó.
 Tư vấn các ưu đãi và miễn giảm về thuế áp dụng cho doanh nghiệp.
 Tư vấn một cấu trúc về tài chính hợp lý để có lợi về thuế.
 Tư vấn hệ thống tiền lương tối ưu để tiết kiệm thuế cho doanh nghiệp và có lợi cho
người lao động.
 Tư vấn những điều chỉnh phù hợp về thu nhập, chi phí để có lợi về thuế.
 Tư vấn xử lý các nghiệp vụ đặc biệt để có lợi về thuế.
 Tư vấn các chiến lược đầu tư và kinh doanh để giảm thiểu thuế.
 Tư vấn các dự báo thay đổi của chính sách thuế ...
Ngoài ra VDAC cũng cung cấp các dịch vụ truyền thống khác liên quan đến thuế như sau:
 Kê khai và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN, thuế Thu nhập cá nhân.
 Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT.
 Lập hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế TNDN.
 Lập hồ sơ đề nghị được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN, thuế nhập khẩu
trong các trường hợp được ưu đãi đầu tư.
 Soát xét và tư vấn các chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế.
 Tư vấn điều chỉnh giảm số thuế TNDN tạm nộp.
 Trợ giúp giải trình, quyết toán, khiếu nại về thuế.
 Các vấn đề khác liên quan đến thuế, hóa đơn chứng từ ...
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4. Dịch vụ tư vấn
a. Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
 Tư vấn tái cấu trúc Tài chính doanh nghiệp.
 Tư vấn cổ phần hoá, tư nhân hoá; các thủ tục liên quan đến phát hành và niêm yết
chứng khoán.
 Tư vấn sắp xếp nguồn vốn.
 Tư vấn xác định giá tài sản, định giá doanh nghiệp.
 Tư vấn thẩm tra tài chính và thẩm tra hoạt động doanh nghiệp.
 Tư vấn sát nhập, mua bán doanh nghiệp.
b. Quản trị rủi ro
 Đánh giá hiện trạng rủi ro của doanh nghiệp.
 Kiểm toán nội bộ.
 Rà soát, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.
c. Tư vấn đầu tư





Nghiên cứu đầu tư và đánh giá môi trường đầu tư.
Nghiên cứu thị trường và đánh giá về ngành nghề kinh doanh.
Lập dự án đầu tư khả thi.
Tư vấn về ưu đãi đầu tư.

d. Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 Lựa chọn loại hình doanh nghiệp trên cơ sở xem xét những ưu, nhược điểm của
từng loại hình đối với ngành nghề, quy mô và các mục tiêu của Doanh nghiệp.
 Thủ tục, hồ sơ, các bước thực hiện để thành lập và đưa Doanh nghiệp vào hoạt
động.
 Các ưu đãi về thuế, đầu tư có thể áp dụng cho Doanh nghiệp.
 Hoạch định các cơ hội tiết kiệm thuế trước khi thành lập và những công việc cần
thực hiện.
 Thực hiện đăng ký kinh doanh, khắc dấu, đăng ký thuế theo ủy quyền của Doanh
nghiệp.
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5. Dịch vụ đào tạo
Với tình hình thực tế hiện nay, việc nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn, việc tiếp
cận được những kiến thức nghề nghiệp cốt lõi, cập nhật, chắt lọc từ những kinh nghiệm
thực tế từ các chuyên gia hàng đầu là rất quan trọng. Những kiến thức này cùng với những
trải nghiệm nghề nghiệp bản thân sẽ là hành trang cần thiết cho sự thành công cho các
Doanh nghiệp cũng như cá nhân.
Với mục tiêu kết nối giá trị nhằm đem đến cho khách hàng những giá trị tốt nhất, bên cạnh
đội ngũ chuyên gia sáng lập và điều hành luôn miệt mài với công tác nghiên cứu ứng dụng,
thẩm định và sáng tạo để cho ra những chương trình với tri thức hiện đại và chất lượng
nhất, VDAC luôn rộng mở và không ngừng kết nối với các chuyên gia đào tạo - huấn
luyện, các Tiến sĩ, Thạc sĩ, Giảng viên ở nhiều lĩnh vực trong phạm vi quốc gia.
Hoạt động đào tạo của VDAC bao gồm:
 Đào tạo, hướng dẫn áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế.
 Tổ chức các khóa đạo tạo, cập nhật các luật thuế tại Việt Nam, đặc biệt là các luật
thuế mới.
 Đào tạo, hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp đối với mọi loại hình
doanh nghiệp.
 Tổ chức đào tạo các khóa học chuyên ngành về tài chính, quản trị doanh nghiệp,
quản trị con người.
 Xây dựng và đào tạo áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các loại hình doanh
nghiệp.
6. Dịch vụ liên quan đến phần mềm kế toán
Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp chuyên môn hóa, áp dụng công nghệ thông tin về kế toán,
chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ về phần mềm kế toán với những nét chính như sau:
 Tư vấn giải pháp sử dụng phần mềm kế toán.
 Cung cấp phần mềm kế toán.
 Đào tạo sử dụng phần mềm kế toán.
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III. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
1. Ông Vũ Tiến Sỹ – Giám đốc
Ông Sỹ là thành viên sáng lập VDAC. Trước khi gia nhập đội ngũ Ban lãnh đạo VDAC,
ông Sỹ đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng kiểm toán tại các Công ty kiểm
toán hàng đầu Việt Nam. Trong các năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, ông đã tham
gia và trực tiếp phụ trách quản lý danh mục kiểm toán Báo cáo tài chính theo chuẩn mực
kế toán Việt nam (VAS), chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) của nhiều công ty, tập đoàn
lớn trong và ngoài nước thuộc các ngành nghề khác nhau như bưu điện, ngân hàng, bảo
hiểm, dịch vụ tài chính, xây dựng, may mặc, hàng tiêu dùng, sản xuất, dược phẩm, dầu khí
và khách sạn. Ngoài ra, ông Sỹ còn có nhiều kinh nghiệm về định giá doanh nghiệp, thẩm
tra tình hình tài chính doanh nghiệp, cổ phần hóa, phát hành, niêm yết, mua bán và sáp
nhập doanh nghiệp.
Ông Sỹ hiện đang là Kiểm toán viên công chứng (CPA) – Bộ tài chính.
2. Ông Lê Hoàng Tuyên – Phó Giám đốc
Ông Tuyên là thành viên của Hội Đồng Thành Viên VDAC. Ông đã có nhiều năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán. Trong suốt quá trình làm việc trong
ngành tài chính, kiểm toán và tư vấn, ông Tuyên đã trực tiếp tham gia và phụ trách tổ chức
quản lý công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế toán và thuế cho các doanh nghiệp Nhà
nước, các công ty cổ phần niêm yết, đại chúng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, ... thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, dược
phẩm, xây dựng, taxi, thủy sản, dầu khí, công ích, may mặc…
Ông Tuyên cũng đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn cổ phần hoá, xác định giá trị
doanh nghiệp, tư vấn tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trong
nước. Đồng thời Ông cũng tham gia giảng dạy về tài chính kế toán, thuế, kiểm toán tại
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và một số Công ty chuyên về tư vấn, dịch vụ kế toán,
kiểm toán.
Hiện tại ông Tuyên là Kiểm toán viên công chứng (CPA) – Bộ tài chính.
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3. Ông Vũ Minh Hải – Trưởng phòng kiểm toán 1
Ông Hải đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán kiểm toán, định
giá và tư vấn hệ thống. Trước khi gia nhập VDAC, ông Hải là Trưởng phòng kiểm toán tại
Công ty TNHH Kiểm toán AASC. Trong suốt quá trình làm việc trong ngành kiểm toán và
tư vấn, ông Hải đã trực tiếp tham gia và quản lý công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế
toán và thuế cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thuộc nhiều lĩnh vực khác
nhau. Ngoài ra, ông Hải còn tham gia huấn luyện, đào tạo cho một số tập đoàn lớn.
Ông Hải tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành tài chính, Cử nhân Kinh tế trường Đại học Kinh
tế thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, ông Hải là Kiểm toán viên công chứng (CPA) – Bộ tài
chính.
4. Bà Phan Thị Liên – Trưởng phòng kiểm toán 2
Bà Liên đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán và kiểm toán.
Trước khi tham gia VDAC, bà Liên đã có hơn 7 năm làm việc tại Công ty TNHH Kiểm
toán MAAC. Trong suốt quá trình làm việc trong ngành kiểm toán và tư vấn, Bà Liên đã
trực tiếp tham gia và phụ trách tổ chức quản lý công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế
toán và thuế cho các doanh nghiệp Nhà nước, các công ty cổ phần, các doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài, ... thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau,
và các dự án do các Tổ chức nước ngoài tài trợ.
Bà Liên tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang là
Kiểm toán viên công chứng (CPA) – Bộ tài chính.
5. Ông Trần Minh Đức – Kiểm toán viên
Tham gia lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính từ năm 2010 cho đến nay, ông Đức đã thực
hiện cung cấp các dịch vụ thành công cho nhiều khách hàng, dự án thuộc các ngành nghề
khác nhau như ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ tài chính, xây dựng hạ tầng, bất động sản, vận
tải, may mặc, hàng tiêu dùng, khách sạn và bệnh viện.
Là trưởng phòng kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AASC từ năm 2013 đến 2016.
Hiện nay, ông Đức đang phụ trách quản lý phòng nghiệp vụ của VDAC.
Ông Đức hiện là Kiểm toán viên công chứng (CPA) – Bộ tài chính. Ông cũng đang tham
gia nhiều công tác giảng dạy về tài chính, quản trị tại các trường Đại học, Trung tâm trong
nước.
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IV. KINH NGHIỆM
Đội ngũ nhân sự chủ chốt của VDAC đã có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện cung cấp
dịch vụ chuyên nghiệp cho hàng trăm khách hàng trong và ngoài nước hoạt động trong mọi
lĩnh vực, bao gồm:
 Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên các lĩnh vực Tài chính
ngân hàng; Sản xuất thương mại; Dịch vụ; Khách sạn; Xây dựng; Giao thông vận tải;
Dầu khí ....
 Các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty liên
doanh.
 Các cơ quan và tổ chức quốc tế và trong nước, các văn phòng đại diện và cá nhân có
nhu cấu cung cấp dịch vụ.
Sau đây là các khách hàng lớn và tiêu biểu mà đội ngũ nhân sự chủ chốt của VDAC đã
từng tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn:
1. Báo cáo tài chính
STT

TÊN CÔNG TY/TỔ CHỨC

NGÀNH NGHỀ

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tài chính – Ngân hàng

2

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Tài chính – Ngân hàng

3

Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank)

Tài chính – Ngân hàng

4

Ngân hàng Công thương Việt Nam

Tài chính – Ngân hàng

5

Ngân hàng quân đội (MB)

Tài chính – Ngân hàng

6

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank)

Tài chính – Ngân hàng

7

Công ty Bảo hiểm Quốc tế AIA Việt Nam

Bảo hiểm nhân thọ

8

Các công ty thành viên của Tập đoàn Bảo hiểm Bảo Việt

Bảo hiểm

9

Công ty TNHH Diethelm (Việt Nam)

Dược

10

Công ty Dầu khí Việt Nhật (JVPC)

Dầu khí

11

Công ty Liên doanh Vietso Petro

Dầu khí

12

Cty TNHH Chang Yih VN

Sản xuất – thương mại

13

Công ty TNHH Vedan Việt Nam

Sản xuất – thương mại

14

Công ty TNHH Thiết bị Vệ sinh Caesar VN

Sản xuất – thương mại

15

Công ty cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa (Bibica)

Sản xuất – thương mại

16

Dona Newtower

Sản xuất – thương mại
11
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STT

TÊN CÔNG TY/TỔ CHỨC

NGÀNH NGHỀ

17

Công ty TNHH Dunlopillo Việt Nam

Sản xuất – thương mại

18

Công ty TNHH Mitsuba M-tech Việt Nam

Sản xuất – thương mại

19

Công ty Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi)

Sản xuất – thương mại

20

Công ty TNHH Kao Vietnam

Mỹ phẩm

21

Công ty Cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành

Đồ gỗ

22

Công ty TNHH Scancom Việt Nam

Đồ gỗ

23

Công ty Cổ phần tấm lợp vật liệu xây dựng

Xây dựng

24

Công ty Bitexco Việt Nam

Xây dựng

25

Công ty Cổ phần xây dựng Toàn Thịnh Phát

Xây dựng

26

Công ty CP Kỹ nghệ lạnh (Searifico)

Xây dựng

27

Công ty Cổ phần thép Miền nam

Thép

28

Công ty Cổ phần Kim khí TPHCM

Thép

29

Tổng Công ty Dệt may Phong Phú

May mặc

30

Công ty Dệt may Thắng Lợi

May mặc

31

Công ty Cấp nước Đồng Nai

Điện, nước

32

Công ty Cấp nước Vũng tàu

Điện, nước

33

Công ty Cấp nước Đắc Nông

Điện, nước

34

Điện Lực Long An

Điện, nước

35

Điện Lực Đồng Tháp

Điện, nước

36

Bưu điện Khánh Hòa

Bưu điện

37

Khách sạn New World

Khách sạn

38

Saigon Tower – Parkland

Văn phòng

39

Khách sạn Bông Sen

Khách sạn

40

Công ty quảng cáo truyền thông Lowe

Truyền thông

41

Công ty cao su Đak Lak tại Lào

Cao su

42

Công ty cổ phần Mía Đường La Ngà

Đường

43

Công ty cổ phần Mía Đường Khánh Hòa

Đường

44

Công ty Cầu đường bộ 7

Giao thông, vận chuyển

45

Vina Express, Green River (tàu cánh ngầm)

Giao thông, vận chuyển
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STT

TÊN CÔNG TY/TỔ CHỨC

NGÀNH NGHỀ

46

Bến Xe Tây Ninh

Giao thông, vận chuyển

47

Bưu điện Bình Thuận

Bưu điện

48

Báo Khăn Quàng Đỏ

Báo chí

49

Công ty TNHH Formosa Taffeta

May mặc

50

Công ty CP cà phê Petec

Sản xuất – thương mại

51

Công ty TNHH Kiếng Đình Quốc

Sản xuất – thương mại

52

Công ty CP TM – DV – XD – Kinh Doanh Nhà Tín Nghĩa

Xây dựng, BĐS

53

Tập Đoàn Khang Thông

Xây dựng, BĐS

54

Công ty Liên Doanh Du Lịch Apex Việt Nam

Du lịch

55

Công ty CP dịch vụ du lịch Chợ Lớn

Du lịch

56

Công ty CP TM Công Nghệ Khai Trí

Công nghệ thông tin

57

Công ty TNHH Bệnh viện mắt Thái Thành Nam

Y tế

58

Công ty TNHH Vận Tải Tp. HCM

Giao thông, vận chuyển

59

Công ty CP XNK Nhà Bè

Sản xuất – thương mại

60

Cty TNHH DV du lịch OSC First Holidays

Du lịch

61

Công ty CP Đầu tư Miền Nam

Xây dựng, BĐS

62

Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh

Y tế

63

Công ty CP Kỹ Nghệ ASC

Xử lý môi trường

64

Công ty CP Đại lý Liên Hiệp Vận Chuyển

Giao thông, vận chuyển

65

Công ty CP Đầu Tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An

Xây dựng, BĐS

66

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Sài Gòn

Thủy hải sản

67

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Năm Căn

Thủy hải sản

68

Trung Tâm Quan Trắc Môi Trường Tây Ninh

Môi trường

69

Công ty TNHH Esuhai

Giáo dục

70

Công ty CP Tài Chính Dầu Khí Việt Nam (PVFC)

Dầu khí

71

Và các khách hàng khác…
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2. Xây dựng cơ bản
STT
1

2

3

4

5
6

7

8

CHỦ ĐẦU TƯ

TÊN DỰ ÁN

TỔNG MỨC
ĐẦU TƯ

Tổng Công ty Đầu tư & - Dự án Trung tâm Chính trị hành chính
Phát triển công nghiệp tập trung tỉnh Bình Dương
> 1.850 tỷ đồng
(Becamex IDC Corp)
- Dự án Xây dựng 2.220 căn hộ tái định
cư (Khu 1) Phường Bình Khánh, Quận
Công ty TNHH Xây
2, Khu đô thi mới Thủ Thiêm
dựng Thương mại
- Dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật toàn > 4.995 tỷ đồng
Thuận Việt
khu 38,4ha Phường Bình Khánh, Quận
2, Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Công ty Cổ Phần Thủy
- Nhà máy Thủy Điện Đồng Nai 2
> 3.965 tỷ đồng
Điện Trung Nam
- Nhà máy Thủy Điện Krông Nô
Ban Quản lý Đầu tư –
- Khu 2 (1.570 căn hộ) thuộc khu dân
Xây dựng Khu đô thị
cư tái định cư 38,4ha phường Bình
mới Thủ Thiêm
Khánh, quận 2 tại khu đô thị mới Thủ
Thiêm
> 11.823 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng 4.216 căn hộ chung
cư, công trình hạ tầng kỹ thuật và công
viên, cây xanh thuộc khu 30ha, phường
Bình Khánh, quận 2
Khu Quản lý Giao
- Công trình: Xây dựng Cầu Thủ Thiêm
1.472 tỷ đồng.
thông Đô thị số 1
- Quận Bình Thạnh - Quận 2
Công ty TNHH Xây
- Dự án xây dựng công trình Nhà máy
dựng - Thương mại - Du Điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 1
> 960 tỷ đồng
lịch Công Lý
- Dự án: Xây dựng đường trục chính
vào khu liên hợp thể dục thể thao Rạch
chiếc (đoạn từ ngã ba Cát Lái đến khu
A), giai đoạn 1, quận 2
- Dự án Phòng chống lụt bão năm 2008
Ban quản lý đầu tư xây
(Xây dựng bờ kè khu phố 3, phường
> 820 tỷ đồng
dựng công trình quận 2
Thảo Điền)
- Dự án cải tạo và nâng cấp đường qua
Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng
Đông (bao gồm đường và cầu kết nối
với Khu Nam Rạch Chiếc), quận 2
Trung tâm điều hành
- Công trình duy tu bảo dưỡng hệ thống
chương trình chống
thoát nước thành phố Hồ Chí Minh các
> 1.000 tỷ đồng
ngập nước Tp Hồ Chí
năm 2009, 2010, 2011
Minh
14

Địa chỉ: 59 Nguyễn Quý Đức, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (028) 62 871 142 - 62 871 151
Fax: (028) 62 871 152
Email: vdac@vdac.com.vn
Website: www.vdac.com.vn

STT

CHỦ ĐẦU TƯ

TÊN DỰ ÁN

TỔNG MỨC
ĐẦU TƯ

9

Ban Quản lý Dự án
Quảng trường Thành
phố Đà Lạt

- Công trình xây dựng quảng trường
trung tâm thành phố Đà Lạt

> 700 tỷ đồng

10

Trường cán bộ thanh
phố Hồ Chí Minh

- Xây dựng mới trường cán bộ thanh
phố Giai đoạn 2

> 486 tỷ

11

Ban Quản Lý Dự Án
Nông Nghiệp và Phát
Triển Nông Thôn tỉnh
An Giang

- Dự án kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao

176 tỷ đồng

12

Đài truyền hình thành
phố Hồ Chí Minh

- Dự án xây dựng phim trường cho hãng
phim truyền hình thuộc Đài truyền hình
thành phố Hồ Chí Minh;
- Xây dựng mới cột Anten truyền hình
cao 250m…..

> 350 tỷ đồng

13

Công ty Du lịch Phúc
Lợi

- Dự án: Khách sạn 4 sao Diamond
Phan Thiết – Bình Thuận

> 139 tỷ đồng

14

Ban Quản lý Dự án Cải
thiện vệ sinh và bảo vệ
môi trường thành phố
Tuy Hòa

- Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh và
bảo vệ môi trường Thành phố Tuy Hòa
– Phú Yên.

15

Lực lượng Thanh niên
Xung phong Thành phố
Hồ Chí Minh

16

Ban quản lý dự án
huyện Long Thành

17

Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình
Q8

- Xây dựng trụ sở Lực lượng Thanh
niên Xung phong;
- Xây dựng trường giáo dục, đào tạo và
giải quyết việc làm số 1,2,3,5,6 và Tổng
Đội 1;
- Công viên dạ cầu Sài Gòn
- Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư và
tái định cư tại xã Long An - huyện Long
Thành;
- Xây dựng trường tiểu học Bình An;
- Xây dựng trường tiểu học Long Đức;
- Xây dựng trường THCS Tam An…
- Công trình Cải tạo và xây dựng hệ
thống thoát nước Bông sao - Bùi Minh
Trực;
- Công trình sửa chữa, mở rộng đường
Tạ Quang Bửu;
- Công trình sửa chữa, mở rộng trường
tiểu học Nguyễn Công Trứ…

107 tỷ đồng

> 255 tỷ đồng

> 270 tỷ đồng

> 250 tỷ đồng
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19

20

21

22

23

CHỦ ĐẦU TƯ

TÊN DỰ ÁN

- Công trình Xây dựng mới Trụ sở đội
phòng cháy chữa cháy huyện Củ Chi;
- Xây dựng doanh trại ban chỉ huy quân
sự huyện Củ Chi;
Ban QLDA đầu tư xây
- Xây dựng mới Trường PTTH Quang
dựng huyện Củ Chi
Trung;
- Trường tiểu học Hòa Phú;
- Cải tạo mở rộng trường công nhân kỹ
thuật huyện Củ Chi;
- Bệnh viện Củ Chi…
- Công trình Sửa chữa, nâng cấp đường
Ban QLDA đầu tư xây
Hoàng Quốc Việt;
dựng Quận 7
- Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân
phường Phú Thuận, quận 7….
- Công trình nâng cấp đường Tuyên
Ban QLDA các công
Thạnh - Thạnh Hưng;
trình xây dựng cơ bản
- Công trình: nâng cấp kè (đoạn từ
huyện Mộc Hóa
đường 30/04 đến Trần Hưng Đạo)
- Công trình đường Trần Quốc Toản, Lý
Tự Trọng nối dài, đường Nguyễn Huy
Lung, đường Bùi Đạt, đường Tô Hiến
Thành, đường Trần Khát Chân, đường
Ban QLDA các công
Yết Kiêu;
trình xây dựng cơ bản
- Điện CSCL trên QL 14, đường dây
Kon Tum
trung HT, TBA.
- Công trình điện chiếu sáng nội ngoại
thành;
- Công viên giọt nước Dakbla;
- Công trình Sửa chữa, nâng cấp đường
Nguyễn Phúc Chu;
Ban QLDA ĐTXD quận - Sửa chữa, nâng cấp CV Hoàng Văn
Tân Bình
Thụ;
- Sửa chữa vừa đường Ni Sư Huỳnh
Liên, đường Ba Vân, đường 446….
- Công trình xây dựng Trường Mầm
non Thực hành Sư phạm KonTum;
- Công trình xây dựng Trường Phổ
Sở Giáo dục & Đào tạo thông Dân tộc Nội trú huyện Kon
Kon Tum
PLông;
- Công trình xây dựng cơ sở vật chất
trường THCS Lý Tự Trọng, huyện
Ngọc Hồi;…

TỔNG MỨC
ĐẦU TƯ

> 1.050 tỷ đổng

> 180 tỷ đồng

> 230 tỷ đồng

> 120 tỷ đồng

> 110 tỷ đồng

> 145 tỷ đồng
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25
26

CHỦ ĐẦU TƯ
Hội đồng bồi thường
giải phóng mặt bằng Dự
án đầu tư nâng cấp, mở
rộng Quốc lộ 14, huyện
Đắk Hà
Trung tâm y tế huyện
Kon Rẫy – tỉnh Kon
Tum
Công ty TNHH Bệnh
Viện An Phước

27

Sở NN&PTNT Cà Mau
– Ban quản lý dự án 1

28

Sở Giao thông vận tải
tỉnh Bình Phước

29

Tổng Công ty Sonadezi

30

Đăk Nông

31

Kon Tum

32

Hải Đoàn 129 - Quân
Chủng Hải Quân

33

Hải Đoàn 129 - Quân
Chủng Hải Quân

V.

TÊN DỰ ÁN

TỔNG MỨC
ĐẦU TƯ

- Dự án giải phóng mặt bằng Dự án đầu
tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, huyện
Đắk Hà

> 52 tỷ đồng

- Dự án xây dựng trung tâm y tế
- Dự án đầu tư mở rộng bệnh viện đa
khoa An Phước
- Công trình Xây dựng Bờ kè chống xói
lở cửa biển Vàm Đá Bạc;
- Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy
lợi tiểu vùng V-Nam Cà Màu;
- Xây dựng mặt đường, vỉa hè, hệ thống
thoát nước đường vòng quanh hồ Suối
Cam thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước;
- Xây dựng 03 cầu trên đường Sao
Bọng - Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh
Bình Phước;
- Xây Dựng Hạ Tầng Cụm CN Suối Tre
- Trung tâm qui hoạch khảo sát thiết kế
Nông Lâm Nghiệp
- Đường vào khu sản xuất gạch ngói
thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon
Tum
- Nâng cấp và mở rộng bãi tập kết vật
liệu phục vụ nhiệm vụ xây dựng tại
Quần đảo Trường Sa của Hải đoàn 129
- Đầu tư xây dựng mở rộng bãi tập kết
vật liệu phục vụ vận tải và chi viện cho
Quần đảo Trường Sa của Hải đoàn 129

53 tỷ đồng
> 159 tỷ đồng
> 51 tỷ đồng

> 120 tỷ đồng

> 401 tỷ đồng
> 14 tỷ đồng
> 27 tỷ đồng
> 40 tỷ đồng
> 70 tỷ đồng

LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN RỒNG VIỆT (VDAC)
Địa chỉ: 59 Nguyễn Quý Đức, phường An Phú, quận 2, Tp. HCM
Tel.: (028) 62 871 142 - 62 871 151
Fax: (028) 62 871 152
Email: vdac@vdac.com.vn
Website: www.vdac.com.vn
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